


Popis trasy MTB na 65 km

Start: Měřín – fotbalové hřiště  Cíl: Měřín – fotbalové hřiště

Po startu opus�me fotbalové hřiště a sjedeme krátce ulicí U Hřiště a hned zabočíme po vlastním značení doprava, objedeme sportovní areál základní 
školy a vyjedeme na silnici č. 348 směr Polná. Po prvním sjezdu k bývalé cihelně, na křižovatce ve tvaru „Y“ se držíme vpravo pro� proudu Křivého potoka 
na okraj Černé, kde odbočíme vlevo (ostatní cyklotrasy pokračují doprava). U bývalé sýpky sjedeme na polní cestu (přes hráz rybníka Hrozný) a za chvíli 
vjedeme do hlubokých lesů dotčených kůrovcovou kalamitou (pozor na techniku a na důsledky těžby – pla� pro celou trasu). V lese se zprava připojí 
zelená turis�cká značka, ta nás dovede do Stáje. Na okraji vsi u zemědělského areálu odbočíme doprava a hned znovu doprava, abychom po 100 m 
narazili na modrou turis�ckou značku, která nás povede přes pole znovu do lesa s mírným stoupáním. Téměř na vrcholu stoupání (před silnicí č. 353) 
značku opus�me a po vlastním značení pojedeme bez větších problémů po hřebeni kolem osady Samo�n na vrchol Blažkov (693 m n.m.). Od vrcholu 
sjedeme na turisty oblíbenou vyhlídku a pojedeme po moré značce, ale jen k silnici na Sirákov. Po ní dojedeme ke hraničnímu přechodu (zemská hranice 
Čechy a Morava) a stále po vlastním značení projíždíme mezi poli, louky a lesy. Trasa vede převážně na sever přes vrchol Rosička (644 m n.m.) s rozhled-
nou (1.kontrola). Od rozhledny sjedeme trochu prudce lesem, přes osadu Kopaniny na silnici a po ní do Sázavy (v tomto úseku v pro�směru můžeme 
potkat cyklisty z dlouhých tra� Měřínské padesátky). V Sázavě narazíme na místní Sázavský okruh (označený modrým „psaníčkem“), což využijeme 
a pojedeme po něm krátce kolem řeky Sázava a železniční tra� až k nádraží Sázava u Žďáru. Odtud opět po vlastním značení, stále kolem železniční tra� 
ke skálám pod vrchem Peperek. Lesem projedeme do Šlakhamrů (nejsevernější bod naší trasy). V místě zvaném Hranice Na Konci světa absolvujeme 
celní kontrolu a od celnice pokračujeme po žluté značce (nejprve v souběhu s červenou značkou). Za železniční tra� nás čeká prudší sjezd v přírodní 
památce Rozš�pená skála (2. kontrola). Kolem skály projedeme opatrně, mohli bychom obtěžovat trénující horolezce. Kolem plas�ky Mamuta a před 
Najdkem už jen po žluté značce ke hlavní silnici u České Meze. Po silnici jen krátce (200 m) a sjedeme opět do lesů. Vlastní značení nás vede kolem něko-
lika rybníků, chatové osady, za průmyslovým areálem Žďasu do vesničky Radonín. Po vlastním značení dojedeme opět k železniční tra�, pak polními 
cestami na dohled Va�na. Zde se stočíme na jihozápad a převážně po polích a okrajem lesa (potůček, který přejedeme nese název „Oslava“) dorazíme 
do Březí a po silničce do Kotlas (3. kontrola). Od kontroly pokračujeme po vlastním značení poli a lesy přes Zně�nek a na žlutou turis�ckou značku, ta nás 
dovede do Starého Telečkova a potom až k rozcestníku nad Kyjovem. Zde se napojíme na zelenou značku (v pro�směru až do cíle můžeme potkat zblou-
dilé pěší turisty), po které vystoupáme až na Dědkovskou horu (694 m n.m. – nejvyšší bod naší trasy, 4. kontrola). Z vrcholu sjedeme po žluté značce, 
přes les V Ku�nách a Blízkov až do cíle v Měříně. 

Vlastní značení (k dispozici až od 1. 9. 2020): šipky s nápisem MTB, značení růžovou barvou na silnici a objektech

Průběh trasy lze stáhnout z:  h�p://www.cykloserver.cz/f/97d0262819/  h�ps://en.mapy.cz/s/fatonucopu

Samokontroly: Rosička zjis� počet schodů na rozhledně (24. km)  Rozš�pená skála zjis� nm. v. turis�ckého rozces� (34. km)
   Kotlasy zjis� barvu omítky kapličky na návsi (47. km) Dědkovská hora o�skni vrcholové razítko (59. km)   

Osobní kontrola v sobotu 5. 9. 2020: Kotlasy  9,00 – 14,30 


